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เจตคติของผูเ้รียนที่มตี่อการจัดการสอนแบบหอ้งเรียนกลับด้าน 
ในรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

THE LEARNER’S ATTITUDE TO INSTRUCTION DESIGN WITH THE 
FLIPPED CLASSROOM MODEL FOR OFFICE AUTOMATION SUBJECT 

ปัญญา จันทโคต1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอและเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านในรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ ซึ่งงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาระบบงานอัตโนมัติโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มทดลองของการวิจัยคือ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติจ านวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบประเมินออนไลน์ สถิติที่ใช้สถิตได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
Independent t Test ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีเจตคติในประเด็นผู้สอนมีช่องทางในการปรึกษาหรืออภิปรายบนสื่อออนไลน์และผู้สอนมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ในหัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษาในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่ผู้เรียนเห็นด้วย
น้อยที่สุดได้แก่ การเตรียมตัวศึกษาเนื้อหาตามที่ก าหนดไว้ก่อนเข้าชั้นเรียน 2) เมื่อเปรียบเทียบเจตคติของ 
ผู้เรียนจ าแนกตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่ค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 เห็นด้วยใน
ประเด็น“ต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นมากกว่านี้” แตกต่างจากกลุ่มผู้เรียนที่มีค่า
ระดับเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป 
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Abstract 
 This article presents the learner's attitudes towards the instructional design of the 
flipped classroom model for the Office Automation course. This work is a part of the 
research to develop innovative teaching strategies for the Office Automation Course 
through the flipped classroom model. The sample of this study was drawn from 51 
students who registered in this course. The instrument used in this study was an online 
questionnaire. The statistics used in this study were percentage, mean, standard 
deviation, and the Independent t Test.  
 The results showed that 1) according to the question concerning the learner's 
attitude towards the out of class learning, the respondents highly agreed that the 
lecturer offered various communication channels including online debates and discussion 
as well as clearly- defined learning objectives.  However, the respondents less agreed 
with the question of the learner’s preparation for the designated learning topics before 
class. 2) When comparing the learner’s attitudes in regard to their GPAs, it revealed that 
a GPAx < 3.00 group had a different view from a GPAx>=3.20 group in the issue of “the 
need for more collaborative practice and exercises in class”. 
 
Keywords: Learner’s attitude, flipped classroom, office automation course 
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1.  บทน า 
 รายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เนื้อหาวิชาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับงานในส านักงาน และวิธีการประยุกต์ใช้
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software เพ่ือจัดการสารสนเทศในส านักงานให้เอ้ือต่องานต่าง ๆ หรือ
เป็นระบบส านักงานอัตโนมัติ  (หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์, 2564) ยกตัวอย่างเช่น งานเลขานุการ เป็นงานจัดระบบควบคุมส านักงาน การติดต่อ
ประสานงาน การนัดหมาย การต้อนรับ เป็นต้น ส าหรับงานเลขานุการมีการประยุกต์ใช้โปรแกรม Google 
Calendar ส าหรับการนัดหมาย การจัดท าปฏิทินกลุ่มงาน หรือการจัดท าปฏิทินจองห้องประชุม ปฏิทิน
จองการใช้รถยนต์ เป็นต้น หรือตัวอย่างงานการเงินและการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการจ่ายรับ
เงินประเภทต่าง ๆ การเบิกจ่ายเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่าย การควบคุมค่าใช้จ่าย รักษาระเบียบการรับ-จ่ายเงิน การจัดสภาพคล่อง การท างบ
การเงิน การฝึกปฏิบัติในงานการเงินและการบัญชีมีการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft EXCEL เพ่ือการ
ประมวลผล การค้นคืน และการรายงานข้อมูลต่างๆ ในงานการเงินและการบัญชี เป็นต้น 
 ด้วยรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาภาคปฏิบัติที่เปิดกว้างให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ท าให้ใน   
แต่ละภาคการศึกษามีนักศึกษาต่างชั้นปีกันเรียนร่วมกัน โดยมีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปี
อ่ืน ๆ ที่ตกค้าง ซึ่งการมีนักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต่างกันเรียนร่วมกัน ท าให้การจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคนนั้นท าได้ยาก นอกจากนี้ในส่วนเนื้อหาที่ต้องฝึกปฏิบัติในงานการเงินและการ
บัญชีที่ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft EXCEL นั้น การแก้โจทย์ปัญหาต้องใช้ทั้งทักษะในการแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติ ฯลฯ รวมทั้งมี
ลักษณะการเรียนรู้แบบท่องจ า ซึ่งท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพ่ือโจทย์หรือปัญหาเปลี่ยนหรือซับซ้อน
กว่าเดิม  
 แนวทางการจัดการสอนหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และสอดรับกับการเรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (วสันต์ ศรีหิรัญ, 2560) การจัดการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้จุดประกาย 
อ านวยความสะดวกในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และเวลาที่ใช้ในชั้นเรียนเป็นการมีปฏิสัมพันธ์แบบ
สองทาง ท าให้ผู้เรียนที่เรียนช้าได้รับการเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการเรียน (วิจารณ์ 
พานิช, 2556) ผู้สอนจึงสนใจที่จะทดลองจัดการสอนด้วยรูปแบบดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาในการจัดการสอน 
เสริมทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้แบบท่อง
จ าเป็นการเรียนรู้แบบเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมทั้งท าให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิด ทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระบบ
ส านักงานอัตโนมัติแบบห้องเรียนกลับด้าน และเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการสอน 
 

3.  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติประกอบด้วย การจัดการสอนแบบห้องเรียน     
กลับด้าน งานส านักงาน ส านักงานอัตโนมัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอนแบบห้องเรียน   
กลับด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) การจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (The 
Flipped Classroom) เป็น การจัดการสอนที่ผู้สอนใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่
แตกต่างจากการสอนแบบดั้งเดิมที่เริ่มจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน หลังจากนั้นจะมีการมอบหมายให้
ผู้เรียนกลับไปท าแบบฝึกหัดที่บ้านเพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในชั้นเรียน 
แต่การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองนอกชั้นเรียนหรือที่
บ้านผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผู้สอนก าหนดให้ศึกษาค้นคว้าก่อนเข้าชั้นเรียน ส่วนเวลาในชั้นเรียนจะเป็น
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based) ร่วมกันในชั้นเรียน ผู้สอนใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียน
ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแทนการบรรยายในรูปแบบเดิม (Overmyer, 2020) คอยชี้แนะ วิธีการ
สอนจึงเปลี่ยนจากพ้ืนที่เรียนรู้กลุ่ม เป็นพ้ืนที่เรียนรู้รายบุคคล และบรรยากาศเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนที่คอยให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้เข้าใจในเนื้อหาที่ เรียน 
(Bergmann, and Aaron, 2015) สิ่งส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านก็คือเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการเรียนรู้ และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิด
สภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเกิดจากแนวคิดของครูสอนวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คนคือ 
Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ที่ได้บันทึกเนื้อหาการสอนและเผยแพร่เทปบันทึกทาง 
Podcasts เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่บ้าน และน าผลการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเองมา
ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 
  การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านเป็นการผสานเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และเน้นกระบวนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีองค์ประกอบส าคัญที่หมุนวนอย่าง
ต่อเนื่อง 4 องค์ประกอบ (Gerstein, 2011) ได้แก่ 
   1) การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Experiential engagement) เป็นขั้นตอน
การชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยอาจใช้
กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเอง เกม สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ  
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   2) การสืบเสาะเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept exploration) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอน
ชี้แนะสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ หลากหลายประเภทตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ให้กับผู้เรียน เช่น จาก
สื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง Facebook group หรือจากไลน์กลุ่มท่ีได้สร้างข้ึน  
   3) การสร้างความเข้าใจ (Meaning making) โดยผู้เรียนสร้างความเข้าใจจากองค์ความรู้ที่
ได้เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ การท าแบบทดสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือกระดานอภิปรายแบบออนไลน์
ต่าง ๆ (Social networking and discussion boards) 
   4) การสาธิตและการประยุกต์(Demonstration and application) เป็นขั้นตอนของการ
สร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนสร้างสรรค์เป็นโครงงาน หรือน าเสนองานที่ได้สร้างข้ึน 
  2) งานส านักงาน ส านักงานส านักงาน (Office) หมายถึงสถานที่ท าการของรัฐวิสาหกิจ หรือ
บริษัทห้างร้านเป็นต้น เช่น ส านักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส านักงาน    
เป็นฝ่ายงานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานทั้งองค์กรที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2564) ส านักงานเป็นสถานที่แห่งหนึ่งซี่งอาจเป็นห้องเดียวหรือหลายห้อง
รวมกันเป็นอาคารก็ได้ เป็นสถานที่ส าหรับท าธุรกรรมต่าง ๆ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน
หรือควบคุมการด าเนินงานโดยอาศัยสารสนเทศเป็นเครื่องมือ โดยมีหน้าที่รับข้อมูลจากผู้หนึ่งมา
ประมวลผลแล้วส่งไปให้อีกผู้หนึ่ง (เอกสารการสอนชุดวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ หน่วยที่ 1-15, 2545) 
   ทุกองค์การจ าเป็นต้องมีส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เป็นฝ่ายงานที่ต้องปฏิบัติงานด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูล
ข่าวสาร บทบาทหน้าที่หลักของงานส านักงานคือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น 
   งานส านักงานนั้นประกอบด้วยงานลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) งานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
2) งานเลขานุการ 3) งานเอกสาร 4) งานการเงินและการบัญชี 5) งานภาษีอากร 6) งานบุคลากร 7) งาน
พัสดุ 8)งานอาคารสถานที่และยานยนต์ 9) งานสื่อสาร 10 )งานประชาสัมพันธ์ และ 11) การจัดกิจกรรม
หรือพิธีกรรม 
  3) ส านักงานอัตโนมัติ เป็นการในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้งานส านักงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นรวมถึงอุปกรณ์ส านักงาน
อัตโนมัติ เช่น เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพ่ือช่วยในการ
ประมวลผลและสร้างภาพจากข้อมูล (visualizing and manipulating information) โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word prosessors) โปรแกรมตารางท าการ 
(spreadsheets) (Cardoso, 2006) 
   ผู้น าแนวคิดเรื่องส านักงานอัตโนมัติทั้งสองประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมี
มุมมองที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริการมีเจตคติในประเด็นระบบส านักงานอัตโนมัติจะต้องเป็นระบบ
ประสานกัน แต่ญี่ปุ่นมองว่าเป็นการหาเครื่องมือหรือวิธีการใด ๆ ก็ตามเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ท างานในส านักงาน ดังนั้นส านักงานใดที่ใช้เครื่องคิดเลขในการท างานอาจเรียกว่าส านักงานอัตโนมัติได้ 
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รวมถึงมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่ท างานอยู่ในส านักงานร่วมกับวัตถุต่าง  ๆ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร พรินต์เตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับเครื่องจักร (Man-Machine Relation) และการพยายามจัดงานให้เหมาะสม หรือมีเครื่องมือที่ทันสมัย
เพ่ือรองรับการท างาน ถือเป็นระบบส านักงานอัตโนมัติด้วย ส าหรับงานวิจัยนี้ยึดแนวทางส านักงาน
อัตโนมัติของญี่ปุ่นเป็นหลัก 
   ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเป็นส านักงานอัตโนมัติตัวอย่างเช่น 1) การเก็บ
และค้นหาข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทะเบียนประวัติ บัญชีเงินเดือน บัญชีรายการสินค้าและ
แผนงานต่าง ๆ เป็นต้น 2) การส่งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งแต่เดิมใช้การเดินหนังสือ             
ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้การเวียนและติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ 3) การใช้โปรแกรม Word Processing เพ่ือการ
จัดท าเอกสาร การแก้ไข การท าซ้ า การท าจดหมายเวียน เป็นต้น 4) การจัดข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการ
จัดการก าหนดนัดหมาย ปฆิทินและตารางเวลา การแจ้งเตือน การเก็บสถิติต่าง ๆ 5) การสื่อสาร          
การท างานหรือการประชุมระยะไกล 6) การแชร์ข้อมูล และการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
  4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่ามีการศึกษาแนวทางการจัดการเรียน    
การสอนรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับผู้เรียนหลายระดับและหลายสาขาวิชา รวมทั้งมีการบูรณาการการเรียนรู้  
แบบห้องเรียนกลับด้านกับวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์      
ความรับผิดชอบ เจตคติหรือความพึงพอใจที่มีต่อการจัดเรียนแบบดังกล่าว และความคงทนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส าหรับวัตถุประสงค์การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิจัยพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ดังกล่าว และผลจากการศึกษาทุกงานวิจัยพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เช่น 
ลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556) ได้ศึกษาการสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเรื่องการเคลื่อนไหว
ในระบบดิจิตอลเบื้องต้นที่ใช้วีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน นิชาภา บุรีกาญจน์  (2556) ศึกษาเรื่องผล
การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สุภาพร สุดบนิด  (2557) ศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนมีเจตคติในประเด็นการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี (2557) 
ซึ่งศึกษาเรื่องผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับด้านที่มีต่อ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชลยา  เมาะราศี (2556) ศึกษาเรื่องผลการเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบย้อนกลับ
ร่วมกับห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายสังคม ในรายวิชาการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และณมน  จีรังสุวรรณ (2558) ศึกษาเรื่องการออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
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ที่ 21 ส าหรับนักเรียนในระดับอุดมศึกษา และนิอิบณูรอวี บือราเฮง (2558) ที่ศึกษาเรื่องผลของการสอน
แบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรม คุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะ
ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านความรับผิดชอบ มีของ 
นิชาภา  บุรีกาญจน์ ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลจาก
การศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
  ส าหรับงานวิจัยที่ศึกษาเจตคติหรือความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีเจตคติที่ดีหรือมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งได้แก่งานของลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวย
สุข, สุภาพร สุดบนิด, ชลยา เมาะราษ ี
  ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความคงทน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่งานของนิอิบณูรอวี บือราเฮง ซึ่งผลจากการศึกษาผลของการสอน    
แบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรม คุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะ
ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มิได้ท าให้ความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการจัดการสอนวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็น
การปรับรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมมาทดลองใช้รูปแบบการแบบห้องเรียนกลับด้าน ดังภาพประกอบ 1  
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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  จากภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเกิดจากการศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ ศึกษาค าอธิบายรายวิชา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้น ามา ใช้จัดการ
สอนโดยใช้แนวคิดการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรคือนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลองครั้งนี้คือคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น  
51 คน โดยประกอบด้วยชั้นปีที่ 5 จ านวน 1 คน ชั้นปีที่ 4 จ านวน 27 คน และชั้นปีที่ 3 จ านวน 23 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ แบบประเมินเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ มีข้อ
ค าถามจ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อประกอบด้วย ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นข้อค าถาม
เลือกตอบและเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จ านวนทั้งสิ้น 5 ข้อ ตอนที่ 2 เจตคติที่มีต่อการเรียนการสอน 
เป็นข้อค าถามที่ใช้ประเมินเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนรู้นอก  
ชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งก าหนดมาตรวัดประมาณค่า 5 
อันดับ  มีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 30 ข้อ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียน
การสอน เป็นข้อค าถามปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ 
 กระบวนการการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในสัปดาห์ที่ 9-15 ซึ่งในแต่ละ
สัปดาห์ที่ทดลองด้วยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ โดย
มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีการก าหนดขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
และตัวอย่างของแหล่งเรียนรู้ให้ และแจ้งให้ผู้ เรียนทราบว่าจะมีการวัดผลการ เรียนรู้โดยการท า
แบบทดสอบออนไลน์ 10 ข้อโดยใช้ Kahoot! 2) การสืบเสาะเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด ด้วยการชี้แนะ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือในห้องสมุด ตัวอย่าง URL ของแหล่งข้อมูลจาก
เว็บเพจและยูทูป รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายที่อัพโหลดให้ผู้เรียนใน facebook group ของ
รายวิชา     3) สร้างความเข้าใจ เป็นกระบวนการในชั้นเรียนที่สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยการท า
แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ หลังจากนั้นมีการเฉลยและอภิปรายค าตอบร่วมกัน การ
สรุปเนื้อหาที่ได้มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4 สาธิตและประยุกต์ใช้ ด้วยการฝึกปฏิบัติการแก้
โจทย์ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาค้นคว้า 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการหลังจากการจัดสอบปลายภาคแล้ว โดยการขอความร่วมมือให้
นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยโพสต์ไว้ใน facebook group ของรายวิชา ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงให้
นักศึกษาทราบว่าการตอบแบบสอบถามเป็นความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ และผลจากการตอบไม่มีผลต่อ
คะแนนหรือผลการเรียน แต่ข้อมูลที่ได้จะใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนส าหรับผู้เรียนรุ่นต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วยการหาค่าสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือบรรยายเจตคติของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต รวมทั้งส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาค่าสถิติเชิงอนุมานเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนระหว่างกลุ่ม ระหว่างชั้นปี และ
ระหว่างกลุ่มที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมที่ต่างกันต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดการเรียนรู้นอก   
ชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้ Independent Samples Test 
ในการทดสอบ และมีการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อค าถามปลายเปิด เพ่ือวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

6.  ผลการวิจัย 
 จากจ านวนผู้เรียน 51 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 48.60) ส่วนทั้งหมดที่เหลือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 19 คน (ร้อยละ 51.40) 
หากพิจารณาแยกตามสาขาวิชาเอก พบว่า เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์จ านวนมากที่สุด 15 คน (ร้อยละ 40.50) รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 29.73) และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จ านวน 3 คน 
(ร้อยละ 8.10) เท่ากันตามล าดับ 
 หากพิจารณาแยกกลุ่มตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน       
มากที่สุดมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไปจ านวน 14 คน (ร้อยละ 37.80) รองลงมามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่า 3.00 จ านวน 13 คน (ร้อยละ 35.10) และค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.00-3.19 จ านวน 10 คน     
(ร้อยละ 27.00) ตามล าดับ 
 ก. เจตคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
  การประเมินเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนประเมินใน 3 ประเด็น ได้แก่     
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน การเรียนรู้ในชั้นเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลจากการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
   1) การจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผลจากการศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีมีเจตคติในประเด็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในระดับ
มาก (Mean = 4.29, S.D. = 0.69) ดังข้อมูลในตาราง 1 
 

ตาราง 1 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
  

เจตคติ Mean S.D. 
ก. การเรียนรู้นอกชั้นเรียน 4.29 0.69 
   1. ผู้สอนมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในหัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษา 4.59 0.50 
   2. ผู้สอนได้แนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้หลัก 4.43 0.55 
   3. ผู้สอนได้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.46 0.61 
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เจตคติ Mean S.D. 
   4. ผู้สอนมีช่องทางในการปรึกษาหรืออภิปรายบนสื่อออนไลน์ 4.62 0.55 
   5. ท่านได้ศึกษาเนื้อหาตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนเข้าชั้นเรียน 4.08 0.80 
   6. การจดบันทึกในขณะศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนช่วยให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 4.05 0.66 
   7. การศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนส าคัญ และช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 
      และท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนได้ 4.32 0.63 
   8. ท่านชอบการเตรียมตัวศึกษาเนื้อหาตามที่ก าหนดไว้ก่อนเข้าชั้นเรียน 3.76 0.76 
 

 จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติในประเด็นผู้สอนมีช่องทางในการ
ปรึกษาหรืออภิปรายบนสื่อออนไลน์ในระดับมากที่สุด  (4.62) รองลงมาได้แก่ ผู้สอนมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในหัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษาในระดับมากที่สุด (4.59) และผู้สอนได้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายในระดับมาก (4.46) ตามล าดับ 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นที่ผู้เรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด ได้แก่ ชอบการเตรียมตัวศึกษาเนื้อหา
ตามท่ีก าหนดไว้ก่อนเข้าชั้นเรียน ซ่ีงเห็นด้วยในระดับมาก (3.76) 
  ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้
เสนอแนะได้แก่ ควรมีการอัพโหลดสื่อการสอนและแนะแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมควรอัพโหลดล่วงหน้ามากขึ้น
(จากเดิมมีการอัพโหลดและแนะแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 1-2 วันก่อนเรียน) (จ านวน 3 คน) 
   2) การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากการศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีมีเจตคติในประเด็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในระดับมาก (Mean 
= 4.26, S.D. = 0.71) ดังข้อมูลในตาราง 2 
 
ตาราง 2 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

เจตคติ Mean S.D. 
ข. การเรียนรู้ในชั้นเรียน 4.26 0.71 
   14. ผู้สอนมีการทบทวนการเรียนรู้ก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 4.38 0.68 
   15. ผู้สอนให้แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ 4.62 0.55 
   16. การทบทวนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 4.62 0.49 
   17. ผู้สอนได้อธิบายเพิ่มเติม หรือเติมเต็มเนื้อหาในส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ 4.41 0.55 
   18. ท่านชอบการท าแบบฝึกหัดร่วมกันเป็นกลุ่ม 4.16 0.87 
   19. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้ท่านได้ซักถามหรืออภิปรายในชั้นเรียน
มากขึ้น 4.00 0.71 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

เจตคติ Mean S.D. 
   20. การท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของท่าน 4.22 0.75 
   21. ท่านต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นมากกว่านี้ 3.65 0.86 
   22. ท่านมีอิสระที่จะถามหรือขอค าแนะน าจากผู้สอนได้มากกว่าการเรียนแบบ
ปรกติ 4.43 0.55 
   23. ท่านชอบให้ผู้สอนให้ค าแนะน าขณะท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4.46 0.61 
   24. ผู้สอนมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากเมื่อท่านไม่เข้าใจหรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ 4.51 0.56 
   25. ผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคลได้มากขึ้น 4.27 0.65 
   26. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านช่วยให้ท่านสนใจเนื้อหาที่เรียน 4.05 0.74 
   27. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผู้สอนกระตุ้นให้ท่านสนใจ และอยากเรียนรู้
ด้วยตนเองมากข้ึน 4.08 0.76 
   28. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.19 0.66 
   29. ท่านต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดและสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กัน
มากกว่าฟังบรรยาย 4.16 0.73 
   30. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 4.08 0.76 
   31. การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้ท่านมีอิสระในการ
เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 4.30 0.74 
   32. หลังจากเรียนผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากข้ึน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ ได้ 4.41 0.55 

 
  จากข้อมูลในตาราง 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติในประเด็นผู้สอนให้
แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ และการทบทวนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนในระดับมากที่สุด (4.62) เท่ากันทั้ง 2 ประเด็น รองลงมาได้แก่ ผู้สอนมีส่วนช่วยเป็น
อย่างมากเมื่อท่านไม่เข้าใจหรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ในระดับมากที่สุด  (4.51) และท่านชอบให้ผู้สอนให้
ค าแนะน าขณะท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนในระดับมาก (4.41) ตามล าดับ ส่วนผู้เรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ได้แก่ ท่านต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นมากกว่านี้ โดยเห็นด้วยในระดับมาก (3.65)  
ส าหรับข้อเสนอแนะในการจัดการสอนชั้นเรียน ได้แก่  บรรยากาศการสอนมีความเป็นกันเองและ
สนุกสนาน (จ านวน 2 คน) ชอบการสอนที่ค่อย ๆ อธิบายทีละขั้นและใส่ใจผู้เรียนทุกคน (จ านวน 1 คน) 
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อยากให้มีผู้ช่วยสอนเพ่ือคอยช่วยตอบค าถาม (จ านวน 1 คน) และชอบการท าแบบทดสอบและส่งใน
ห้องเรียน เนื่องจากไม่เป็นการเพ่ิมภาระและสามารถซักถามเม่ือไม่เข้าใจ (จ านวน 1 คน) 
  3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีมีเจตคติในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมาก (Mean = 4.44, S.D. = 
0.67) 
 
ตาราง 3 เจตคติต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  

เจตคติ Mean S.D. 
ค. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.44 0.67 
   33. Facebook มีประโยชน์และตอบสนองต่อการเรียนรู้ การสนทนาและการ
สื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนได้เป็นอย่างดี 4.41 0.64 
   34. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในศึกษาเรียนรู้มีให้ใช้งานอย่างสะดวก 4.46 0.69 
   35. ท่านมีเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกชั้นเรียนที่สามารถรองรับการเรียนรู้ 
ได้เป็นอย่างดี 4.46 0.69 

 
  จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าผู้เรียนมีเจตคติในประเด็นคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในศึกษาเรียนรู้มีให้ใช้งานอย่างสะดวก และท่านมีเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกชั้นเรียนที่
สามารถรองรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในระดับมาก (4.46) เท่ากันทั้ง 2 ประเด็น รองลงมาได้แก่ Facebook มี
ประโยชน์และตอบสนองต่อการเรียนรู้ การสนทนาและการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอนได้ในระดับมาก 
(4.41)  
  ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่ ควรอัพเกรดคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (จ านวน 1 คน) และโปรเจคเตอร์ฉายภาพไม่ชัดเจน ท าให้เรียนรู้ไม่ทัน (จ านวน 1 คน) 
  ข. การเปรียบเทียบเจตคติผู้เรียนต่อการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
   เมื่อเปรียบเทียบเจตคติผู้เรียนแยกตามชั้นปี โดยเปรียบเทียบเจตคติผู้เรียนชั้นปีที่ 3     
และผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 ใน
ประเด็น “การท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของท่าน (b20)” 
โดยผู้เรียนชั้นปีที่ 3 เห็นด้วยในระดับมาก (3.94) น้อยกว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 4 (4.47) ดังรายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง  4 การเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแยกตามชั้นปี 

 
  
 ส่วนการเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจ าแนกตามค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมของผู้เรียน ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 กลุ่ม
ที่ 2 ค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.00-3.19 และกลุ่มที่ 3 ค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ผู้เรียนกลุ่มท่ี 1 และผู้เรียนกลุ่มที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ใน
ประเด็น “ท่านต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นมากกว่านี้  (b21)” โดยผู้เรียนกลุ่มที่ 1 
(ค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00) เห็นด้วยในระดับมาก (4.00) มากกว่าผู้เรียนกลุ่มที่ 3 (ค่าระดับเฉลี่ย
สะสม 3.20 ขึ้นไป) ซึ่งเห็นด้วยในระดับปานกลาง (3.36) ดังรายละเอียดในตาราง 5 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบเจตคติผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแยกตามค่าเฉลี่ยสะสมกลุ่ม 1  
           กับ กลุ่ม 3 

 
 
7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในรายวิชา
ระบบส านักงานอัตโนมัติ ผลการวิจัยจ าแนกเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้ใน    
ชั้นเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 1) เจตคติของผู้เรีนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผู้เรียน
มีเจตคติในประเด็นผู้สอนมีช่องทางการปรึกษาหรืออภิปรายบนสื่อออนไลน์มากที่สุด และมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในประเด็นที่จะศึกษาในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 2) เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ผู้เรียนมีเจตคติในประเด็นผู้สอนให้แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนที่   
ตั้งไว้ มีการทบทวนก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และผู้สอนมีส่วนช่วย
เป็นอย่างมากเมื่อท่านไม่เข้าใจหรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ประเด็น ส่วนประเด็นที่
ผู้เรียนเห็นด้วยน้อยที่สุดได้แก่ ต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นมากกว่านี้ โดยเห็นด้วย
ในระดับมาก และ 3) เจตคติของผู้ เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนมีเจตคติในประเด็น
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในศึกษาเรียนรู้มีให้ใช้งานอย่างสะดวก และมีเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก
ชั้นเรียนที่สามารถรองรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในระดับมาก 
 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนต่อการจัดการสอนโดยแยกตามชั้นปี และค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
ผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้  1) ผลการเปรียบเทียบแยกตามชั้นปีพบว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 3 มีความเห็น
แตกต่างจากผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ใน 4 ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่ 1 ผู้สอนได้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 เห็นด้วยในระดับมากที่สุด มากกว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ที่เห็นด้วยในระดับมาก ประเด็นที่ 2 
ท่านได้ศึกษาเนื้อหาตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนเข้าชั้นเรียน ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 เห็นด้วยใน
ระดับมาก น้อยกว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ประเด็นที่ 3 การศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนส าคัญและช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 เห็นด้วยในระดับมากน้อยกว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ซึ่งเห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด และประเด็นที่ 4 ท่านชอบการเตรียมตัวศึกษาเนื้อหาตามที่ก าหนดไว้ก่อนเข้า      
ชั้นเรียน ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 เห็นด้วยในระดับปานกลางน้อยกว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ซึ่งเห็นด้วยในระดับมาก     
2) ส่วนการเปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนที่แยกตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ผลจากการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 
กลุ่มมีความเห็นไม่แตกต่างกันในการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 
และผู้เรียนที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป ในประเด็น “ต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพ่ือน
ร่วมชั้นมากกว่านี้” ซึ่งผู้เรียนที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 เห็นด้วยในระดับมาก มากกว่าผู้เ รียน 
ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไปที่เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 เจตคติของผู้เรียนต่อการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ
ในด้านการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในประเด็นการให้แบบฝึกหัดที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนจะต้อง
อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของเนื้อหาที่จะเรียน ก่อนที่ผู้เรียนจะไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอก
ห้องเรียน (ชนิสรา  เมธภัทรหิรัญ, 2560, 22) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้สอนจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจน (วิจารณ ์พานิช, 2556, 45) 
 ส่วนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติในระดับมากที่สุดในประเด็นการทบทวน
ก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนรู้ในชั้นเรียน
นั้นผู้เรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดที่เป็น
การฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง ผู้สอนท าหน้าที่เป็นครูฝึก (Coach) คอยช่วยเหลือผู้เรียน (วิจารณ์  พานิช, 
2556, 21) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีเจตคติในระดับมากที่สุดในประเด็นผู้สอนมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
เมื่อท่านไม่เข้าใจหรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนเรียนอ่อนที่ขวนขวายจะได้รับการเอาใจ
ใส่มากที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (วิจารณ์ พานิช, 2556, 31) 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็น “การให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นมากกว่านี้” เป็นสิ่ง
ที่ผู้เรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน 
 

8.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลจากการทดลองครั้งนี้เป็นแนวทางให้กับผู้สอนว่าควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเตรียมตัวส าหรับการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้สอนอาจต้องจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่
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ต่างกันระหว่างผู้เรียนที่มีผลการเรียนปกติซึ่งชอบการเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าผู้เรียนที่เรียนเด่น (ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป)  
 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 
3.00 และผู้เรียนที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป ในประเด็น “ต้องการให้มีการท าแบบฝึกหัดร่วมกับ
เพ่ือนร่วมชั้นมากกว่านี้” เป็นที่น่าสนใจในการท าวิจัยในครั้งต่อไปว่ารูปแบบการเรียนรู้มีผลต่อเจตคติใน
การจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียนหรือไม่ 
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